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 Numele şi prenumele:...............................................................                                                                               Data………………………………….                                              

 

Test de evaluare iniţială- Limba şi literatura română 

Clasa a III- a 
Toate subiectele sunt obligatorii 

Timp de lucru 50 de minute 

 

Citeşte cu atenţie textul: 

      Doi prieteni 

                                               adaptare după un text de Anton Pann 

   Doi prieteni au plecat împreună la un drum. Un urs le ieşi înainte şi 

veni cu groază spre ei. 

  Unul dintre ei, de frică, văzând ursul furios, se sui şi se ascunse sus într-

un copac stufos. Celălalt, în pericol, singur  dacă s-a văzut, s-a întins la 

pământ şi s-a prefăcut că este mort. 

   Ursul cum sosi asupra lui, se aplecă şi îl mirosi pe la nas şi pe la 

urechi. El îşi ţinu răsuflarea  ca să nu îl simtă că este viu.Ursul l-a lăsat şi a 

fugit. 

   După plecarea  ursului, prietenul care sta în copacul stufos s-a dat 

jos  şi a întrebat: 

 -Ia spune-mi frăţioare, ursul ce ţi-a şoptit la ureche? 

 -Mi-a poruncit, răspunse el, să ţin minte şi cu un prieten ca tine să nu mai călătoresc!”  

                                                                  

1.Scrie corect după  dictare textul audiat: 
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http://e-povesti.ro/poezii/doi_prieteni/
http://e-povesti.ro/tag/anton_pann/
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2.Alege varianta corectă de răspuns: 

 Titlul textului este:  a)Doi pitici   b)Doi prichindei   c)Doi prieteni 

 Unul dintre ei s-a ascuns într-un copac stufos: a) de frică  b) de curajos  c) după alune 

 Ursul : a)l-a mirosit  b)l-a rănit  c)l-a luat 

 Învăţătura desprinsă din text este legată de : a) prietenie  b)minciună  c)călătorie 

 

3.Alegeţi dintre cuvintele date în paranteze  pe cele potrivite şi completaţi textul pe spaţiile date  : 

  Doi prieteni au întâlnit ....................... .Unul dintre ei  ………………..într-un …………………stufos. Celălalt 

s-a întins la………………..ţinându-şi suflarea. Ursul l-a mirosit, apoi l-a lăsat şi a …………… . 

(un lup, un urs, un bursuc,s-a ascuns, s-a jucat, pământ, Soare, a aplaudat,a mâncat, a fugit, copac, palat)  

 

4.Găseşte pentru cuvintele din prima coloană cuvinte cu înţeles asemănător în coloana a doua: 

 A  prieteni   B a da ordin 

   a porunci        amici            

   a se sui          drumeţie                

               călătorie     primejdie 

               pericol         a se urca           

 

5.Ordonaţi enunţurile în ordinea întâmplării acţiunilor din textul dat la începutul lucrării: 

         

        Unul dintre ei se ascunse într-un copac stufos. 

        Un urs le ieşi  în cale. 

        Doi prieteni călătoresc împreună . 

        Celălalt e nevoit să se descurce singur. 

     6.Scrie un bilet pentru unul dintre cei doi prieteni din textul dat: 
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